
Rohelise muuseumi teine koolitus
Rohelise muuseumi süsteem – igapäevane keskkonnategevus muuseumis

Päevakava

13.00 - 13.15 Sissejuhatus ja tagasivaade eelmisse koolitusse + kodutöödele

13.15 - 14.30 Roheline muuseumi kriteeriumid – muuseumi igapäevategevused ja hoonete haldamine

Energia tarbimine

Materjalide ja vee tarbimine

Keskkonnahoidlikud hanked

Jäätmetekke vältimine ja vähendamine

14.30 - 14.45 Kohvi ja virgutuspaus

14.45 - 15.15 Roheline muuseumi kriteeriumid – muuseumi igapäevategevused ja hoonete haldamine

Koristamine

Toitlustus

Liikuvuskorraldus

15.15 - 16.30 Kogemuste vahetamine + ringkäik KUMU hoones

16.30 Koolituse lõpp



ROHELISE MUUSEUMI SÜSTEEM –
igapäevane keskkonnategevus?

Harri Moora
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus



Millele tähelepanu pöörata – muuseumi ökoloogiline jalajälg?

1. Energia kasutamine, transport ja 
sõidud (üle 60%)

2. Materjalid (sisustus, näitustel
kasutatavad materjalid ja vahendid, 
toit jms)

3. Jäätmete tekitamine



Rohelise muuseumi süsteemi fookusvaldkonnad

Muuseumi põhitegevused:

Näitused

Keskkonnateemasid kajastavad
õppe- ja haridusprogrammid, 

koolitused jne

Kogumine ja säilitamine

Koostöö sidurühmadega

Muuseumi igapäevategevus
ja hoone haldamine

Keskkonna- ja kestliku tegevuse juhtimine ja koordineerimine ning töötajate kaasamine

Sotsiaalne vastutus



Energia
tarbimine

Vee tarbimine

Paberi
kasutamine

Koristamine

Jäätmete 
tekitamine

Liikuvuskorraldus

Toitlustus

MUUSEUMI 
IGAPÄEVATEGEVUSED 

JA HALDAMINE

Tooted ja teenused –
keskkonnahoidlkud

hanked



Energia tarbimine (sh süsiniku jalajälg)

Rohelise muuseumi süsteem – põhimõtted 
ja kriteeriumid



Inimeste kaasamine – reeglid ja juhised



Säästa energiat

Organisatoorsed meetmed – käitumise suunamine

Tehnilised meetmed



Käitumisharjumused (1)

• Valgustite väljalülitamine

• Temperatuuri reguleerimine küttekeha regulaatoritega, mitte akna 
avamisega.

• Ooterežiimi jäetud seadmete väljalülitamine

• Arvuti tuleb panna ooterežiimile kuni 15 min eemaloleku korral, pikemal 
eemal viibimisel lülitada see välja. Võimalik sääst on kuni 90%. 

• Printeri, skännerid, koopiamasinad hoida ooterežiimil ainult tööajal. 
Tööväliseks ajaks lülitada välja.  95% kulub ooterežiimis.

•Veeautomaatide, kohvimasinate jms väljalüitamine tööpäeva lõpus või 
taimeri kasutamine, mis ise sisse-välja lülitab



Käitumisharjumused (2)

• Vee keetmine nii palju kui hetkel korraga vaja. 

•Vältida asjatut printimist ja kasutada kahepoolset printimist. 1 lehekülje 
printimine kulutab 1 Wh elektrit, aga paberi tootmiseks kulub 15 Wh 
elektrit.

• Energiamonitoorimine, et näha tarbimist ning leida kõrvalekaldeid 
tavapärasest tarbimisest ja tõhusamaks muutmise kohti.

• Alati eemaldada akude laadimise järel seinast akulaadijad. pidevalt seinas 
olev laadija raiskab asjatult kuni 95% tarbitavast energiast.



Energiasääst valgustuses 

Üks kõige kiiremaid ja kulutõhusamaid lahendusi!

Olulisemad tegurid valgustuse energiasäästuks on:

• energiatõhusamad lambid

• sobivaima lambi tüübi valik

• valgustuse õigeaegne kasutus

Energiatõhusate lampidega – energiasääst kuni 80%

Liikumis-, kohaloleku ja hämaraandurid –

energiasääst kuni 45%



Energiasääst valgustuses

• Päevavalguse suurem kasutamine

• Lampide ja valgustite puhtana hoidmine 

• Koht- ja suundvalgustuse suurem kasutamine –> vaja 1,5-2 
korda väiksema võimsusega lampe

• Heledad seinad, laed ja põrandad

• Dimmerid – sääst 30-70%

• Võimalus osa valgusteid ruumis välja lülitada

• Meeldetuletavad kleebised valgustuse väljalülitamiseks



Ära tekita digiprügi!

www.sei.org

• Interneti ja nutiseadmete kasutamine
moodustab koguni 3,7% kogu maailma CO2 
emissioonidest.

• Millele tähelepanu pöörata:
✓ töökorraldus
✓ pilveteenused ja kontod
✓ nurka seisma jäänud failid
✓ veebiotsingud ja –lehed

Loe lisaks: https://koristuspaev.digitark.ee/

https://koristuspaev.digitark.ee/?gclid=CjwKCAjw6dmSBhBkEiwA_W-EoB111D3ROA1OTWASpvyXFY-w2mVX-seEAsv7CAYz1JiHPFziY70w1RoChMUQAvD_BwE


Paberi kasutamine

Rohelise muuseumi süsteem – põhimõtted 
ja kriteeriumid



Muuseumis kasutatav paber

• kontoripaber;
• ajalehed ja ajakirjad;
• papp-pakendid ja pakkepaber ning
• pehme ehk hügieenipaber (paberrätikud, 

salvrätikud)
• trükised, plakatid ja piletid



Paberi korduskasutus ja ringlussevõtt

• Korduskasutus: 

• Andke paberile teine võimalus: 
korduskasutage ühepoolselt kasutatud 
paberit fakside saatmiseks, mustandite 
kirjutamiseks, sisedokumentideks või 
märkmepaberina.

• Koguge ühepoolselt kasutatud paberit 
eraldi ning võimalusel määrake sellisele 
paberile printimiseks ühine printer.



Printimise vältimine

• Kontoripaberi tarbimise vähendamine algab printimise vältimisega. 
Selleks tuleb järgida nn „mõtle, enne kui prindid” suhtumist:

• ärge printige dokumente, kui see ei ole vajalik;

• vaadake printimise asemel faile arvutiekraanil;

• mustandite printimise asemel toimetage tekste arvutiekraanil;

• tehke aruanded ja teised dokumendid paberkandjate asemel 
kättesaadavaks internetis või sisevõrgus;

• jagage juba prinditud mahukamaid dokumente/aruandeid 
kolleegidega, kellele need huvi pakuvad;

• Edastage teavet elektroonsel kujul ja ärge printige emaile välja. 



Vee tarbimine

Rohelise muuseumi süsteem – põhimõtted 
ja kriteeriumid



Kõige rohkem raiskab vett lekkiv kraan või tualettpott

• Lekkiv kraan, tilk tilga haaval: 4 l/h, 35 m³/a, so ligi 
100 €/a. 

• Lekkiv kraan, peene veenirena: 16 l/h, 140 m³/a, so 
ligi 390 €/ a.

• Lekkiv kraan, tugev veenire: 63 l/h, 552 m³/a, so ligi 
1550 €/a .

• Lekkiv tualetipaak: 25 l/h,

• 219 m³/a, so ligi 610 €/a.



Vee säästmise moodused

• Ärge täitke veekeedukannu ääreni. Keetke nii palju vett, kui vajate. 
Nõnda vähendate ka elektriarvet.

• Kasutada võimalusel pudelivee asemel kraanivett. Kraanivee hind on 
kuni 1000 korda madalam kui pudelivee hind.

• Nõudepesumasinat tuleks kasutada vaid siis, kui see on täis.

• Kontrolli ja hoolda kontori veesüsteemi regulaarselt, et vältida 
lekkeid ja vee raiskamist. 

• Hooldage regulaarselt kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmeid. 
Halvasti reguleeritud süsteemid võivad kasutada rohkem vett ning 
energiat



Vett säästvad seadmed

• Segisti õhusti ehk nn aeraator

• Kang- või termostaatsegistit

• Keskmises asendis külma vett väljutav kraan 

• Veesäästlikud või aeraatoriga dushiotsikud

• Kahesüsteemne WC-pott

• Ilma veepaagita ja kõrgsurve-pesusüsteemiga WC-potid

• Energia- ja veetõhusamad köögiseadmed

• Vihmavee kasutamine



Veeautomaadi näide

VESI

ELEKTER

KAS VAJA?

Veeautomaadi elektrikasutuse näidud:

• Tunnis võtab ligikaudu 0,07kWh elektrit

• 613 kWh aastas (kui pidevalt elektrivõrgus) 

• kulu 80€ aastas (20€ tööajal ja 60€ väljapool töötunde).



Keskkonnahoidlikud hanked

Rohelise muuseumi süsteem – põhimõtted 
ja kriteeriumid



KOHALIK! ÕIGLANE! KESKKONNA- JA 
TERVISESÕBRALIK!

MAHE!

PUDELI-
VS

KRAANIVESI!

Tarbi mõistlikult ja tervislikult – ostud ja hanked 



Jäätmetekke vältimine ja vähendamine

Rohelise muuseumi süsteem – põhimõtted 
ja kriteeriumid



Praktilised näpunäited

1. Jäätmetekke vältimine (esimene valik!)

-Väldi toodete ostmist, mis on mõeldud vaid ühekordseks või lühiajaliseks kasutamiseks (nt
ühekordselt täidetavad pastakad ja markerid, plastmassist nõud, paberkäterätikud, 
väikepakendid)

-Paberikasutuse vähendamine

-Eelista kvaliteetsemaid ja pikema garantiiajaga ning hooldus/teeninduslepinguga tooteid – see 
tagab pikema kasutusea

-Väldi ülepakendatud / väikepakendatud tooteid

-Eelista ohtlikke aineid mittesisaldavaid tooteid! (et vältida ja vähendada ohtlike jäätmete teket)

-Eelista patareivabu tooteid!

-NB! KORDUSKASUTUS!! (nt korduskasutatavad nõud, korduskasutataud mööbel ja arvutid, 
täidetavad printerite toonerkassetid, korduskasutatav filter kohvimasinas jne)



Praktilised näpunäited

2. Jäätmete liigiti kogumine ja taaskasutamine

-Kõige minimaalsem – eraldi koguda ohtlikud jäätmed! Anda üle vastavat litsentsi
omavale ettevõttele või viia jäätmejaama.

-Tavajäätmete liigiti kogumise eel konsulteeri rendileandja/majahaldaja või otse
jäätmekäitlejaga, et välja selgitada, jäätmete liigiti kogumise võimalused vastavas
piirkonnas. Arvesse tuleks võtta ka KOVi jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõudeid
liigiti kogumisele.

-RM-s tuleks lisaks ohtlikele jäätmetele minimaalselt liigiti koguda: paberijäätmed
(kontoripaber, ajalehed, pakk/kartongpakend). 

-Tasuks kaaluda ka teiste jäätmeliikide eraldi sortimist, nt pakendijäätmed!

-Juhul kui muuseumihoones on toitlustusasutus, siis on ka mõistlik köögijäätmed eraldi
koguda ja need jäätmekäitlejale üle anda. 



Jäätmete liigiti kogumine

LIIGITI KOGUMINE – peab visuaalselt erinema



Koristamine

Rohelise muuseumi süsteem – põhimõtted 
ja kriteeriumid



Toitlustus

Rohelise muuseumi süsteem – põhimõtted 
ja kriteeriumid



Ürituste korraldamine ja toitlustamine

www.sei.org



Liikuvuskorraldus

Rohelise muuseumi süsteem – põhimõtted 
ja kriteeriumid



Liigu säästlikult

Distribution of carbon dioxide emissions in the European Union in 
2019, by sector*(in million metric tons of CO2 equivalent). Source: Statista 2022


